Achterklap: Walter Bakker

Als eerste mijn antwoord aan de heer
Rodenburg, die mij in de vorige editie
vroeg hoe ik aan de verhalen kwam die ik
voorheen schreef in mijn columns en of ik
daar voor heb geleerd. Ik heb er niet voor
geleerd, schrijven is al ruim 30 jaar een hobby
van me en het gaat me redelijk makkelijk af. Mijn
meeste columns waren gebaseerd op feiten,
hier en daar een beetje opgeleukt of aangedikt.
Iemand zei ooit “Een goed verhaal hoeft niet
waar te zijn”. Daar houd ik me maar aan vast…
Hoe ben je in Nigtevecht terecht gekomen?
Ik heb mijn vrouw Thera Nagel in 1999 leren
kennen. Ik woonde toen in Kortenhoef, ik had
daar weinig binding mee en kwam er eigenlijk
alleen om te slapen. Thera woonde al 29 jaar in
Nigtevecht. Toen we wilden gaan samenwonen
was het veel logischer om dat in Nigtevecht te
doen dan in Kortenhoef of elders.
Wat is je favoriete plek in Nigtevecht? Eén
favoriete plek heb ik niet. Ik voel me thuis erg
thuis, staande aan het fornuis heb ik uitzicht
op de Aetsveldsepolder richting Weesp, op de
speeltuin en de route naar de Attent. We zitten
wat dat betreft op een strategisch punt in het
dorp. Bijna niets ontgaat ons. Het fort op de
Hinderdam heeft voor mij iets mysterieus. Ik
heb een aantal jaren een teambuildingspel met
bedrijven gespeeld en daarin speelden de forten
van de Hollandse Waterlinie een belangrijke rol.
Wat is voor jou het Nigtevechtse gevoel?
Leven en laten leven. Vrijheid, ontspannen
wonen, ons kent ons en doe maar gewoon. De
scholen en verenigingen, maar ook het Dorpshuis,

Cabaret van Ben Goes en de Oranjevereniging
spelen hierin een belangrijke en verbindende rol.
De voorzieningen in ons dorp zijn erg beperkt
en het is bijzonder dat dorpen als Nigtevecht
op een afstand van slechts 10 kilometer van
Amsterdam nog op deze manier bestaan en hun
eigen identiteit redelijk goed kunnen behouden.
Laten we hier met zijn allen trots op zijn en dit
koesteren.
Wat zou je Nigtevecht over jezelf willen
vertellen? Dat ik nogal ongeduldig en rechtlijnig
ben en een hekel heb aan onrecht. Dat ik graag
wielren, kook, dingen organiseer, fotografeer en
verslaafd ben aan radio en muziek. Ik heb een
marketingbedrijf en volg nieuwe ontwikkelingen,
zoals nu social media, op de voet en doe er graag
aan mee. Ik ben absoluut geen bankzitter, ben
altijd bezig met nieuwe ideeën.
Wat was het mooiste moment in je leven?
Vader worden. Een nieuw mens, hoe klein
ook, in je handen vast hebben. Iets van jezelf
kunnen doorgeven en meteen ook iets van jezelf
herkennen. Ik vond het heel bijzonder om ze
aan te gaan geven bij de gemeente: ineens is dit
universum een uniek wezen rijker, officieel in de
boeken, compleet met burgerservicenummer.
Wat is je favoriete muzieknummer? Dat
wisselt steeds, ik luister ook veel nieuwe muziek.
Ik vind op dit moment het nieuwe album van
Lenny Kravitz écht geweldig. En laatst heb ik de
muziek van Julian Velard ontdekt. Ik houd van
échte muziek: piano’s, gitaren, hammondorgel,
blazers en strakke drums. Er is wel één nummer
dat altijd favoriet blijft en dat is “The highways
of my life” van The Isley Brothers. Tekst en
muziek bezorgen me na al die keren nog steeds
kippenvel. Een leven zonder muziek is voor mij
ondenkbaar.
Wat houd je nu bezig in het nieuws?
De gewelddadige schietpartijen die de wereld
regelmatig opschrikken. Zoals in april in Alphen
aan den Rijn en eind juli in Noorwegen. Als zulke
berichten in het nieuws langskomen, dan krijg ik
het koud en word ik ook boos. Onvoorstelbaar
dat je zomaar ineens op het verkeerde moment
op de verkeerde plek kan zijn en slachtoffer
kan worden van zo’n gek. Dat je boos bent of
teleurgesteld in de wereld en jezelf, oké, maar
dat je dat omzet in zo’n daad, daar kan ik niet
bij. Je moet vreselijk ziek zijn in je hoofd als het
zo ver komt.
Je bent één dag burgemeester: wat ga je
veranderen in Nigtevecht? Al het achterstallig

Het tweemaandelijkse huis-aan-huisblad voor Nigtevecht

onderhoud aanpakken. Ik kan zo 50 plekken
aanwijzen die nodig opgeknapt moeten worden.
En doe het in één keer goed, niet half of maar
een beetje, dat scheelt veel geld. Verder zou ik
de gebruikers van de volkstuinen een ruiterlijk
excuus maken, want het is een grote blamage
dat die zijn afgenomen, er een bord en hekken
voor de bouw van de nieuwe school zijn geplaatst
terwijl er nog procedures lopen en we nu alweer
een jaar verder zijn.
Aan wie uit Nigtevecht gaan we deze vragen
de volgende keer stellen en waarom? De
heer Gijs Westland, ook bekend als “Ome Gijs”.
Ome Gijs is een van de oudste Nigtevechters en
ik ben benieuwd hoe hij tegen het Nigtevecht
van toen en nu aankijkt.
Welke vraag stel je aan Ome Gijs? Heeft u
enig idee hoeveel kilometer u in uw leven al
heeft gefietst?
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Top festival en top weer
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De organisatie van het eerste Muziekfestival
Nigtevecht kan terugzien op een zeer
geslaagd evenement. Wat een sfeer, wat een
ambiance en wat een muziek. De sloepen
voor het ponton, de dansende mensen op
de sloepen, een prinsengrachtconcert aan
de Vecht, maar dan nog beter.

29 5919

Druk
DSS Achter de Grachten ~ Weesp

De presentatie was in de vertrouwde handen van
Wendy Brouwer en Pieter Tammens. In passende
kledij werd het programma vlot aan elkaar
gepraat. De muziek was afkomstig van 8 bands,
5 soloartiesten en een duo verdeeld over twee
podia. En wat loopt er dan veel kwaliteit rond in
ons eigen dorp. En al die kwaliteit zagen we ook
nog eens gezamenlijk terug komen verenigd in

Met dank aan de sponsors:
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• EDM Media • ALLSAFE • Justina Mode

één band: de Nigtevechtse gelegenheidsband,
speciaal voor het festival samengesteld, bestaande
uit inwoners van ons eigen dorp, met twee
zangeressen die hun podiumdebuut maakten, en
hoe: Esther van Zuilen en Pauline Hoogland. En
Ria Valk, inmiddels 70 jaar, wist in korte tijd het
park aan de polonaise te krijgen met een medley
van hits. Opvallend detail, Ria Valk maakte haar
debuut in 1959 op een festival voor Elvis Presley
imitatoren, en wie trad ook op …. Hans Dulfer.
Weliswaar werd hij gediskwalificeerd, maar toch.
Vermoedelijk dat zij na 52 jaar voor het eerst
herenigd zijn in één programma.

behorend tot de top van de Nederlandse DJ’s
en Hans Dulfer. Die had het zo naar zijn zin dat
die, na de opening verzorgd te hebben, weer
terugkwam naar Nigtevecht, om zijn deel in de
slotact mee te blazen. En wat een slotact: twee
uur lang een aanstekelijke mix van jazz, dance en
funk die het Adrie Ameszpark veranderde in een
tweede Dancevalley.

Slotstuk van de avond was de complete Michiel
Borstlapband aangevuld met DJ Ronald Molendijk,

Het kan niet anders zijn dat we er in Nigtevecht
weer een culturele traditie bijhebben.

Na afloop wachtte de tropische storm en hoosbui
keurig tot alle bezoekers vertrokken waren om
vervolgens in alle hevigheid het festivalterrein te
voorzien van een verfrissend laagje water.

Woningstichting Wuta • Van Zadelhoff interim- en verandermanagement • Justina Mode • Ten
Have airconditioning en centrale verwarming • ALLSAFE Mini Opslag • Franssen Corporate Finance /
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werkgroep van Stichting het
Dorpshuis Nigtevecht
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Cabaret

Hoofdprijs kleurwedstrijd

Donderdag 29 september: Dolf Jansen.
Er zijn nog kaarten! Bijna 25 jaar in het vak. En dan
nog zo’n lichaam. Zo’n snelheid. Zo’n conditie. Zegt
Dolf Jansen over zichzelf. Want als hij het niet doet, doet
niemand het. In zijn godweethoeveelste oudejaars toont
hij weer snoeihard aan dat er geen vluggere denker,
geen drukkere tempomaker, geen gejaagdere comedian
is dan hij. Dolf sprint in één lange adem langs wat er in
het jaar is voorgevallen, hoe het had gemoeten, hoe het
beter kan, waarom dat niet gebeurt en wiens schuld dat
is. Poëzie, improvisatie, reflectie en kwinkslag in één. Met
de tong in de wang en de focus op de finish. En voor je
het weet heeft hij na 80 minuten 12 maanden aan gort
gejogd, 365 dagen aan flarden gelopen en minstens 20
kilometer podium versleten. Wat een klasbak! Zegt Dolf
Jansen van zichzelf. Want, zo meent hij: Als ik het niet
doe, doet niemand het.

Zaterdag 29 oktober: Kasper van Kooten
Alsof hij nog niet genoeg was: cabaretier, muzikant,
acteur, componist, reclamestem. En nu is Kasper van
Kooten ook nog eens romanschrijver! En ook dat doet
hij weer met de veelzijdigheid die zijn publiek van hem
gewend is. Want niet alleen bladert Het wonderlijke
leven van Jackie Fontanel heen en terug van ontroerend
naar hilarisch, hij heeft er ook maar meteen een
theaterprogramma omheen gebouwd.
De grootvader van Klaas Kits, een heuse avonturier, was
nog maar een jongen toen hij begin jaren twintig als
scheepsbediende op de Holland Amerika Lijn naar New
York voer. Daar werd hij betoverd door de bruisende
nieuwe wereld van jazz en entertainment. Bij zijn
terugkeer op het Hollandse vasteland richtte hij zich,
geïnspireerd door de Amerikanen, op het vooroorlogse
varièté en werd manager van het Palais de Danse in
Scheveningen. Daar werd Klaas’ moeder geboren. Na de
dood van zijn opa - zijn beste vriend en grote voorbeeld
- probeert Klaas diens savoir-vivre te doorgronden door
zijn leven na te reizen en te beschrijven. Het wonderlijke
leven van Jackie Fontanel is niet alleen een meeslepend
verhaal over dromen en daden, het is ook een intrigerende
familiegeschiedenis. Een swingend, beweeglijk en
bovenal geestig cabaretprogramma over de afspraken
die je met het leven kunt maken. En ‘very old school’.
Ben Goes

buurtsuper valt in Nigtevecht

Op 27 juni j.l. is de door de gemeente geïnitieerde informatieavond
over de fietsbrug druk bezocht. Er waren maquettes te zien van de
mogelijke invulling van de brug. Ook werd een animatie getoond zoals
een fietser een tocht op de fietsbrug zou kunnen ervaren.

Goed nieuws voor één van de Nigtevechtse kinderen die heeft meegedaan
aan de kleurwedstrijd bij onze plaatselijke buurtsuper afgelopen zomer.
Het landelijke hoofdkantoor heeft Hans van den Bosch laten weten dat de
hoofdprijs in ons dorp is gevallen.

Er kon met de verantwoordelijke bestuurders en projectleiders gesproken
worden over de plannen. Tijdens deze avond is een oproep gedaan plaats
te nemen in een klankbordgroep fietsbrug: deze groep gaat een advies
uit brengen over de randvoorwaarden waaraan de brug moet voldoen.
De klankbordgroep is inmiddels samengesteld uit een brede delegatie
van belanghebbenden, dorpsbewoners en direct betrokken bestuurders.

De winnaar mag een weekend naar Efteling Bosrijk met vier personen. Wie
de gelukkige kleurenartiest is wordt later bij de Attent bekend gemaakt, dus
houdt de komende periode de winkel in de gaten.

De groep komt op 7 en 14 september bijeen om de randvoorwaarden
op te stellen. Houdt u de website van www.duurzaamnigtevecht.nl en
www.sleutel2000.nl in gaten voor meer nieuws.
De redactie

Paspoort verlengen
“Hebben we alles jongens? Koffie? De limonade en de koekjes? Mooi, dan
kunnen we gaan. Waar gaan we heen pap? Strand? Bos? Pretpark? Nee
lieverds, we gaan mijn paspoort verlengen…”

Fotografie: Nico Swartz

Op donderdag 29 september komt Dolf Jansen met zijn
voorstelling “Als ik het niet doe, doet niemand het”
naar Nigtevecht. Er zijn nog losse kaarten beschikbaar!
Kaarten zijn verkrijgbaar in de Dorpsstraat 3, telefonisch
op nummer 252506, of via de website www.cabaretnigtevecht.nl.

Klankbordgroep
Fietsbrug van start

Nu we in Nigtevecht varen onder de vlag van Stichtse Vecht kunnen we
niet meer terecht in Loenen a/d Vecht voor een nieuw reisdocument.
Daarvoor mogen we de reis naar het verre Maarssen ondernemen. Want
één van de besparingen die je als nieuwe gemeente kan doorvoeren is
alles centraliseren in één nieuwe locatie. Die besparing waarde lezer geldt
dus voor de gemeente; niet voor ons. Schrijft u even mee? De reis die je
moet ondernemen om een paspoort te verlengen is 72 kilometer. Ik hoor
u denken: overdrijven jullie nu niet een beetje? Helaas niet. De afstand
Nigtevecht – Gemeentehuis Stichtse Vecht te Maarssen bedraagt 18
kilometer. Heen en terug is dat 36 kilometer. En dat eerste bezoek breng je
een formulier, een pasfoto, betaal je en mag je weer huiswaarts, want het
fabriceren van het document duurt één week. Diezelfde 36 kilometer leg je
de week erop dus vrolijk nog een keer af.

Edsilia Rombley
& You Better Pink
Edsilia Rombley komt op zaterdag
1 oktober 2011 in het Dorpshuis in
Nigtevecht optreden tijdens You
better PINK, een benefietavond
voor Pink Ribbon in de strijd tegen
borstkanker.
De avond staat in het teken van
dansklassiekers uit de jaren ‘70 en ‘80,
afgewisseld met hedendaagse hits. Naast
zanger Rick van der Kroon en 2 DJ’s zal
Edsilia Rombley de avond inkleuren met
haar prachtige soulstem.
Tevens vindt er via www.marktplaats.nl
een veiling plaats (zoekterm ‘you better
pink’), die nu reeds gestart is. Men kan
bieden op zeer uiteenlopende items. Van
een Marlies Dekkers lingerieset tot een rit

in een Ferrari. Van een sauna-arrangement
tot een 8-daagse vliegvakantie naar
Griekenland. De opbrengst gaat volledig
naar Pink Ribbon.
Stichting Pink Ribbon is een fondsenwervende organisatie die aandacht
vraagt voor borstkanker. Zij heeft als
doel het aantal mensen dat borstkanker
krijgt te verminderen, vroege diagnose te
bevorderen en de zorg voor patiënten te
verbeteren.

Nu ben ik in de gezegende omstandigheid te beschikken over een auto.
Mooie route hoor, binnendoor via Loenen naar Nieuwersluis. Daar ga
je de brug over om parallel aan de Vecht langs prachtige prieeltjes en
buitenplaatsen al slingerend naar Maarssen te rijden. Eenmaal in Maarssen
moet je goed opletten, want het is even zoeken. Maar je zal slecht ter
been zijn, geen auto hebben, afhankelijk zijn van openbaar vervoer of
een vriendelijke buur of familielid. Heb met mij geen medelijden, maar
laat Stichtse Vecht eens goed nadenken of er voor die groep nu geen
dependance dichterbij kan worden geopend om één keer per week of
twee weken diensten in Nigtevecht aan te bieden.
Of kunnen we in een tijd dat we zwaar bezuinigen dat voorlopig wel
vergeten?

De organisatie van de avond is in handen
van Sandra van der Spruit, die zich al langer
inzet voor de strijd tegen borstkanker.
De entreeprijs bedraagt 15,00 euro.
Informatie en kaarten bestellen via
www.youbetterpink.nl.

Pieter Tammens
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Baggeren in de haven
van Nigtevecht vanaf
september 2011
Het zal zo langzamerhand bij iedereen bekend zijn dat de
vervuilde bodem Vecht tussen Muiden en Utrecht wordt
uitgebaggerd. Men is begonnen met het traject tussen Muiden
en Nigtevecht en bij het Zandpad in Utrecht. De baggerschepen
kan men vanuit ons dorp dan ook regelmatig langs zien varen.
In overleg met het bestuur van de Watersportvereniging
Nigtevecht, die het beheer heeft over de jachthaven bij de
brug, wordt bij de planning van het werk rekening gehouden
met het seizoensgebruik van de haven. Voor de Nigtevechters
die in de haven een ligplaats hebben heeft dat consequenties.
Eind september wordt begonnen met het baggeren rond de
nieuwe steiger, nabij de brug. Alle schepen die daar ligplaats
hebben moeten dan elders een plek hebben gevonden. Zodra
het baggerwerk daar klaar is begint men met de Vechtbodem
nabij de Vreelandseweg. Het is dan de beurt aan alle schepen die
daar zijn afgemeerd om een plek elders te krijgen. Dit zal zelfs
moeten voor periode van enkele maanden. De steiger die daar
ligt moet namelijk worden verwijderd om het baggerwerk uit te
kunnen voeren. Herbouw zal enige tijd vergen. De bedoeling is
dat het ruim is afgerond voordat het seizoen 2012 begint.
Het bestuur van de Watersportvereniging heeft goed overleg
met zowel Waternet (verantwoordelijke instantie voor het
baggerwerk) als Fectioplus, de aannemerscombinatie die het
werk uitvoert. Daarnaast overlegt het bestuur met alle leden die
een ligplaats in de haven hebben wanneer en waarheen boten
moeten worden verplaatst. Grootste probleem is het vinden
van tijdelijke ligplaatsen buiten de haven. Het is dan ook goed
mogelijk dat bewoners met een steiger aan de Vecht benaderd
zullen worden om voor enige tijd in de winterperiode – als de
steiger niet in gebruik is – een uitwijkmogelijkheid te geven voor
boten die tijdelijk niet meer in de haven terecht kunnen.
Watersportvereniging Nigtevecht

Politie inval

Vrijdagochtend 26 augustus om 00.30 is er in een woning
aan de Oostzijdsestraat een politie inval geweest. Gehelmde
agenten hebben zich met geweld toegang verschaft waarna
een bewoner werd afgevoerd. De woning, tuin en auto zijn
doorzocht tot 4 uur in de ochtend. De volgende ochtend
hebben agenten verder onderzoek gedaan in het pand. Wat
de reden van de inval was en of er resultaten zijn geboekt kan
de politie nog niet vertellen in belang van het onderzoek.

Dankbetuiging
Wij willen graag iedereen bedanken voor
het medeleven na het overlijden van

Sanja de Vries
wint ontwerpwedstrijd

Manon Koehler
In de vele warme kaartjes en
de overweldigende opkomst tijdens
de crematie vinden wij veel steun.
Ernst en Jesse
Herman en Ria

Ieder jaar organiseren het North Sea Jazz Festival
en de Willem de Kooning Academie in Rotterdam
een
ontwerpwedstrijd
voor
studenten:
de
North
Sea Jazz Art postercompetitie. Dit jaar is de winnaar
Sanja de Vries uit Nigtevecht.

Verloren!

De jury koos haar ontwerp vanwege het vernieuwende,
speelse karakter ervan. Bovendien straalt de poster de bravoure
uit die ook in jazz zo krachtig aanwezig is. Het vrolijke,
speelse aspect van jazz komt in de poster ijzersterk naar
voren. Het ontwerp wordt één met de muziek vanwege een
uiterst herkenbaar jazzinstrument: de trompet.
Sanja, namens de redactie nog van harte gefeliciteerd!

Tijdens Muziekfestival op zaterdag 3
september ben ik mijn zonnebril verloren.
Merk Persol. Heb je hem gevonden, bel
dan even 0294-295789.
Dank je wel!

www.sanjadevries.com

Waterbank
Overdam-Hinderdam
Tegenover de Hofstede Overdam (fam.Vedder) gelegen tussen Nigtevecht en Weesp is op
initiatief van de Vrienden van de Vecht / Vechtplassencommissie en Natuurmonumenten een
Waterbank geplaatst. Deze Waterbank is een replica van een Waterbank die hier in de 18e
eeuw heeft gestaan, als onderdeel van de Hofstede Overdam. Na bestudering van de gravure
van Daniël Stoopendaal, in het boek ‘De Zegepraalende Vecht’ uit 1719, konden de Vrienden
van de Vecht de exacte locatie bepalen en namen ze samen met Natuurmonumenten het
initiatief om de bank opnieuw te bouwen.
Daniël Stoopendaal heeft vele buitens en hun tuinen langs de Vecht gegraveerd, waardoor wij
vandaag nog weten hoe de Vecht er rond 1719 moet hebben uitgezien.
De waterbank werd op 1 juli 2011 officieel geopend en is een rustplaats voor een ieder die wil
genieten van de natuur en het uitzicht.

10 en 11 september
open Monumentendag 2011

Voor meer afbeeldingen: www.vecht.nl/waterbank. Voor informatie over Vrienden van de
Vecht: www.vecht.nl/vrienden.
Tonny van der Velden,
Vrienden van de Vecht

Tijdens de bezorging van deze Sleutel2000 is het ook
Open Monumentendag: elk jaar de tweede zaterdag
en/of tweede zondag in september, waarop duizenden
monumenten in Nederland gratis toegankelijk zijn
voor publiek. De deelnemende monumenten zijn te
herkennen aan de Open Monumentendagvlag zoals
afgebeeld.
In Nigtevecht is de Nederlands Hervormde Kerk aan
de Dorpsstraat opengesteld. Maar in de gemeente
Stichtse Vecht zijn vele monumenten te bezoeken.
Ook bent u op zaterdag 10 september van harte
welkom bij Fort Nigtevecht. Kijkt u op www.
openmonumentendag.nl voor alle meer dan 3500 te
bezoeken erfgoederen.

40-jarige

onderwijsjubileum

Bert Letteboer, het hoofd van basisschool de
Flambouw, is volkomen onverwacht getrakteerd
op een feestje ter ere van zijn 40-jarige
onderwijs-jubileum. Hulde voor zoveel jaar
inzet voor het onderwijs in ons dorp.

De redactie
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Onderhoud
Laatst liep ik weer eens met mijn fotocamera door ons prachtige dorp.
En dan valt op dat dat prachtige dorp niet altijd even netjes wordt
onderhouden. Hier een impressie van hetgeen mij zoal opviel rondom
de brug. Bij het posten van een brief werd ik ten slotte vergast op een
natte klets in mijn nek van een wel heel treurige wilg…
Walter Bakker

DOB

De hele zomer is er met man en macht
door een aantal vrijwilligers keihard
gewerkt aan de renovatie van Het
Trefpunt, het clubhuis van vv DOB.
De kleedkamers zijn eerst volledig
gesloopt en inmiddels volledig opnieuw
opgetrokken met betere materialen. De
kantine is gerestyled met een nieuwe
bar, lichtkoof, design gordijnen, tafels
en stoelen en heeft daardoor een veel
warmere uitstraling. Het volgende
project zijn nieuwe kozijnen aan de
zuidwestzijde, de kant die uitkijkt op
de velden. Deze zijn verrot en worden
vervangen. Kom snel een kijkje
nemen en laat u verblinden door alle
schoonheid. Goed werk, mensen!
De redactie

Sleutel 2000
op internet
Heeft u de nieuwe website van Sleutel 2000 al bezocht?
We hebben nu de mogelijkheid om sneller nieuws te publiceren. En
reken maar dat de redactie haar voelsprieten uit heeft staan. In de
periode dat er geen papieren versie verschijnt is er wel regelmatig
nieuws te lezen op www.sleutel2000.nl. Zo stonden de volgende
artikelen afgelopen periode online: dieven betrapt en aangehouden,
noodweer in Nigtevecht, baggeren Vecht niet schadelijk voor
zwemmers, gevaarlijke situatie open lantaarnpaal, de verbouwing
bij DOB, een waarschuwing over gebruik van Facebook, Hyves en
Twitter, wijkagenten ook op Twitter en komt er een VVV in onze
gemeente?

Allemaal

mannen

geboren!

Gijs is geboren
op 4 juli 2011;
zoon van Guy
Kreuning en
Annet Brouwer.

Kick is geboren
op 21 juli 2011;
zoon van Joost Tromp
en Jennefer Denkers,
broertje van Thomas.

U ziet: we zitten niet stil. En dat vragen wij ook aan u! Bezoek de
website, reageer op artikelen en stuur ons ideeën voor nieuwe
artikelen, klachten, complimenten en opmerkingen. Zo worden we
een sterke online gemeenschap en wordt het steeds interessanter.
Sleutel 2000 is ook actief op Twitter: @Sleutel2000. Volg ons en u
bent altijd van al het nieuws over Nigtevecht en omgeving als eerste
op de hoogte.

Jamani is geboren
op 27 juli 2011;
zoon van Fahrettin
Gitgel en Diana
Cornelissen, broertje
van Chevano.

De redactie
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